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Základní charakteristika práce. 

Práce vychází z kvalitativního výzkumu postaveného na polostrukturovaných rozhovorech 

s ženami živícími se indoor prostitucí v jednom nejmenovaném klubu. Cílem bylo zjistit, jak 

participantky vnímají různé aspekty své práce. Práce na prostituci nenahlíží jako na patologický 

jev či sociální deviaci, když teoretickými východiskem práce je sociální konstruktivismus a 

poststrukturalismus.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Autorka formuluje cíl práce a výzkumnou otázku spíše implicitně než explicitně, ale z textu je 

zřejmé, oč ji ve výzkumu jde a ve výzkumu tyto implicitní cíle naplňuje.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda i postup řešení jsou v práci popsány dostatečně.   

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Obě části jsou vyvážené a vhodně propojené, jen se snad v teoretické části autorka mohla méně 

zabývat historickým pohledem na prostituci, respektive historií toho, co bylo v pozdějších 

interpretacích popsáno jako prostituce, neboť se to přímo nevztahuje k empirické části práce.   

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce je strukturovaná, argumenty jsou pro mne srozumitelné a přesvědčivé.  

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce je zpracována adekvátně, jen mohla autorka více prostoru věnovat 

sociálně-rekčním teoriím (labelingu) – ty při studiu prostituce tradičně zaujímaly přístup, který 

je sociálně konstruktivistický. Autorka sice v práci několikrát zmiňuje Lemerta, ale jsou to spíše 

zmínky epizodické než analytické.  Pro analýzu vývoje pohledu na ženskou sexualitu pak mohla 
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autorka využít Laqueurovu „Rozkoš mezi pohlavími“, která se touto tématikou věnuje do 

hloubky.  

Autorka se někdy vyjadřuje k současnosti s odkazem na díla staršího data – např. v případě 

Tiefer a její knihy z roku 1994, podle které jsou na okraji vědeckého zájmu problematika 

fyziologie fantazií a slastí nebo podrobnější studium erotogenních zón. Nakolik to platí i dnes?   

Terminologie je místy matoucí. Termín „současný diskurz“ je až příliš obecný, možná by se 

hodilo užít spíše termíny jako majoritní či hegemonní diskurz. Termín „liberální feminismus“ 

může čtenář chápat jinak, než jak jej míní autorka, neboť ta jej spojuje s dekonstruktivismem, ale 

termín liberální feminismus je často chápán jako proud feminismu usilující obecně o rovnost žen 

a mužů na pracovním trhu, v politice atd.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Autorka měla lépe anonymizovat, v textu se dají dohledat některé identifikační údaje o podniku, 

kde výzkum prováděla.  

Z metodologického hlediska by mohl být vnímán jako problematický vztah autorky 

k participantkám, neboť ten nebyl neutrální – autorka pracuje v manažerské pozici ve stejném 

podniku jako participantky a i v průběhu výzkumného rozhovoru ji takto mohly vnímat jako 

nadřízenou.  Zde je nutno dodat, že autorka si toto úskalí uvědomovala a reflektovala ho jak 

v průběhu výzkumných prací (např. v tom, že rozhovory prováděla mimo svou pracovní dobu a 

v neformálním oděvu, který v zaměstnání nenosí atd.), tak při psaní diplomové práce. Zároveň je 

nutno dodat, že její znalost prostředí byla pro pochopení některých jevů nepopiratelnou 

výhodou. Jak píše na s. 75: „Při zkoumání tohoto prostředí by poznatky měly vycházet především 

zevnitř prostředí. V současné době je to ovšem naopak – většina výzkumníků přichází z vnějšího 

prostředí, nesou si s sebou ‚vnější‘ přesvědčení, které poté aplikují na ‚vnitřní‘ svět prostituce, a 

proto ho interpretují nesprávně.“ 

Co se týká prezentace a interpretace výsledků, autorka se mohla věnovat ještě jedné oblasti, a to 

reprodukci normalizujících diskurzů v podání participantek, které používají termíny jako   

„normální práce“, „normální svět“ či „normální lidé“  pro svět mimo prostředí sexbyznysu.  

Místy také autorka nevhodně generalizuje, například když na s. 46 píše: „To, že se ani v jednom 

rozhovoru neobjevilo očekávatelné vyprávění o jejich boji se sebehodnotou nebo sebeúctou, 

poukazuje na neplatnost současného diskurzu uvnitř byznysu.“ Zde poukazuje na neplatnost 

daného diskurzu mezi participantkami, ne na obecnější rovině. 

Výtku bych měl i k terminologii, termíny jako „výkonná umělkyně“ či „společnice“, kterým místy 

označuje participantky, měly být buď v uvozovkách, nebo se měla držet termínu participantky 

v celém textu práce.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka zcela jistě naplnila cíl práce. Oproti jiným pracím, které se zabývají problematikou 

prostituce a sexbyznysu, sice neodpovídá na některé otázky, ale to je tím, že si je ani klást 

nechtěla. Jak např. píše na s. 70: „Protože k práci v sexbyznysu nepřistupuji jako k patologii, 

nepátrám po důvodech vstupu do sexbyznysu [...]“. A stejně tak autorka považuje za irelevantní i 

jiné otázky, jako např. zdali participantky dělají práci kvůli penězům (kdo pracuje, aniž by ho 

nezajímal výdělek, který mu to přinese?), jak se dokáží překonat, aby práci vůbec mohly 

vykonávat, či kdy ji plánují opustit.  

 



 

3 
 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Místy není z textu práce zřejmé, zdali autoři, na které autorka odkazuje, jsou pro ni předmětem 

analýzy či jejím zdrojem. Například na s. 25: „Sex je tak běžná a očekávaná komponenta, která 

představuje vyjádření lásky a důvěry k partnerovi, splynutí partnerů po fyzické a duševní 

stránce a vrchol intimity (Zvěřina, 2003; Weiss, 2002; Joyeux, 1994).“ Na tomto i na některých 

dalších místech tak není jasné, zdali literatura, na kterou se diplomantka odvolává, daný diskurz 

vytváří nebo ho analyticky popisuje. Jde o autory, kteří daný jev/diskurz popisují, obhajují nebo 

kritizují? 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Práce je v tomto ohledu v pořádku, i když se nabízejí ještě další autoři, kteří mohli být využiti, 

např. Howard Becker (coby teoretik sociologie deviací), Dagmar Herzog (a její popis žen 

přivydělávajících si sexem na přelomu 19. a 20. století) či již zmíněný Thomas Laqueur.  

Jak již bylo řečeno výše, autorka také měla lépe odlišit, co je zdroj dat a co předmět analýzy.  

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Pokud má práce nějakou slabinu, tak je to její jazyková stránka, především občasné stylistické 

nedostatky typu „ženy schopnost dosáhnout sexuálního uspokojení není možná bez pocitů 

náklonnosti nebo lásky“ (s. 26) či „Silvie zkušenost doplňuje i vyprávění Mony“ (s. 62) atd. Časté 

jsou i chyby v interpunkci.  

 

Další poznámky 

I když autorka začala konzultovat včas a konzultovala pravidelně, finální podoby rukopisu měla 

odevzdávat ke konzultaci s větším předstihem – většina nedostatků by pak zcela jistě odstranila, 

protože jinak byla spolupráce s autorkou bezproblémová, inspirativní a plodná.   

 

Celkové hodnocení práce 

Ač v posudku upozorňuji především na nedostatky, nejde o nedostatky zásadní. Jde o kvalitní 

diplomovou práci přinášející pohled na problematiku práce v sexbyznysu, který je minimálně 

v českém prostředí nový. Text se vyhýbá patologizaci a snaží se být nehodnotící, čímž oproti 

mnoha jiným pracím k tomuto tématu naplňuje tradiční požadavek spojený se sociologií, resp. 

vědeckou prací jako takovou – tedy vyhýbat se pokud možno morálnímu hodnocení jevu.  

Autorka byla schopna pracovat samostatně a prokázala při práci jasný výzkumnický potenciál. 

Nezalekla se ani toho, že z hlediska obecných metodologických pouček by mohl být její přístup 

shledán problematickým, což je dobře: výzkumník coby insider vidí věci, které outsider vidět 

nemůže (i když pozice outsidera zase přináší jiné výhody). Navíc si výše zmíněná metodologická 

úskalí po celou dobu práce uvědomovala.  

Nabízený klasifikační systém je bohužel příliš hrubý. Pokud bych měl k dispozici systém běžný 

na jiných univerzitách (tedy hodnocení A až F), klasifikoval bych práci stupněm B (přeci jen 

jazyková stránka mohla být mnohem lepší a i v obsahové stránce práce jsou určité, byť nijak 
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zásadní nedostatky). Takto navrhuji ohodnocení stupněm velmi dobře, přičemž při bravurně 

zvládnuté obhajobě by bylo na místě zvážit ohodnocení výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Autorka mohla v práci více využít sociálně-reakční teorii, resp. teorii etiketizace (Lemert, Becker 

a další). Nechť ji využije v rámci obhajoby a vysvětlí skrze ni následující jevy, které popisují různí 

autoři při své analýze prostituce (autorka je zmiňuje na s. 31):  

„- dochází ke změnám v psychice kvůli prodeji svého těla a hodnotové dezorientaci, nedostatku 

smyslu pro realitu (Benešová, 2006); 

- práce prostitutky má negativní dopad na její psychiku, partnerský a sexuální život (Weiss in 

Husová, 2017);  

[...] 

- prostitutky mohou zažívat stres a post-traumatickou stresovou poruchu, může docházet k 

selhání sebehodnocení a sebeúcty (Vaníčková, 2002);  

- může se u nich objevit drogová závislost (Grolmusová, 2008);  

- mění se její pohled na roli ženy, význam ženství a vnímání mužské role, ženy nahlížejí na muže 

jako zákazníky a ztrácí schopnost vnímat muže jako partnera, prostituce narušuje tradiční 

genderové stereotypy a díky tomu žena ztrácí sebejistotu, pocit bezpečí, přetváří se její sebe-

obraz (Dočkalová, 2016);  

- vznikají traumata v sexuální oblasti – čím více partnerů, tím více se žena ‚rozdá‘, ztrácí svoji 

celistvost, úplnost, vnitřní sílu a sebevědomí (Dočkalová, 2016); 

- práce přináší obrovskou psychickou zátěž a může docházet k narušení sebepojetí (Weiss, 

2010)“ 

 

Pro úplnost – vím, že se autorka staví k těmto pracím kriticky a její postoj zcela chápu a 

v mnohém sdílím. Přesto se v určitých oblastech sexbyznysu můžeme s těmito problémy setkat. 

To ale nemusí být tím, že je práce prostitutky patologická a poškozující per se, ale může to být i 

důsledek sociálních reakcí vůči ženám v sexbyznysu a jejich nálepkování. Této problematice 

nechť se autorka při obhajobě věnuje.  

 

Datum:  19. 1. 2001 

 

Podpis:  


